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القسم األول 

لنيبال املؤشرات والحقائق الرئيسية أهم 

نيبـــــــــــــــــال جنـــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــرق آســـــــــــــــــيا، يحـــــــــــــــــدها تقـــــــــــــــــع 

ن التابعـــــــــــــــــــــــــة التبـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــمال،  للصـــــــــــــــــــــــــ

م مـن الشــرق والجنـوب والغــرب وتضــ الهنــد وتحـدها

ــــــي قمــــــة إفرســــــت  ــــــي العــــــالم و ــــــى قمــــــة جبليــــــة  أع

راً  8848 .م

ى  .2كم 147,181تبلغ مساحة نيبال حوا

.ي عاصمة نيبالكثماندو 

 املوقع واملساحة 

: اتمتلــــــك نيبــــــال مــــــوارد طبيعيــــــة كثيـــــــرة ومــــــن أهمهــــــ

ة ، الكــــوارتز ، وامليــــاه ، واألخشــــاب ، والطاقــــة املائيــــ

رة مــن النحــاس ، والكوبالــت ، وخــام  ورواســب صــغ

الحديد

ى التحويالت ا ل تصل تعتمد نيبال بشكل كبيـر ع

ـــــى  ي30إ ـــــي اإلجمـــــا ـــــي . ٪ مـــــن النـــــاتج املح الزراعـــــة 

ق الدعامـــة األساســـية لالقتصـــاد ، وتـــوفر مصـــدر رز 

ــــا تمثــــل أقــــل ــــ الســــكان ولك مــــن  ملــــا يقــــرب مــــن ثل

ي ــــــــــي اإلجمـــــــــا  ويعتمــــــــــد النشــــــــــاط. ثلـــــــــث النــــــــــاتج املح

ــــــى معالجــــــة املنتجــــــات ي بشــــــكل أساســــــ ع  الصــــــنا

ــــي ذلــــك البقــــول ، وقصــــب الســــكر   الزراعيــــة ، بمــــا 

.والتبغ والحبوب

ي  .“ية الروبية النيبال” العملة الرسمية لنيبال 

االقتصاد

خريطة نيبال  

م2021تقديرات عدد سكان نيبال، عام 

م2019أهم املؤشرات االقتصادية لنيبال ، عام 

ى عدد السكا نسمة 30,424,878 نإجما

% 0.81معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

مليار دوالر أمريكي  30.64
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ى العالمصادرات . 1 نيبال إ

أهم الدول املستوردة من نيبال،
م2019عام  

ى العالم، أهم صادرات نيبال إ
م2019عام 

الدول املستوردة من نيبالأهم . 2

القسم الثاني

ن لنيبال وأهمالتجارة الخارجية مالمح  ا التجاري شركا

ـى العـالمقيمة  يبلغ إجما   959.6ي  حـوا صادرات نيبال إ

ـى بـذلك تحتـل املركـز 2019  عام يدوالر أمريكمليون    م، و

ــى مســتوى العــال158الـــ   م، مــن حيــث ترتيــب املصــدرين ع

.ي العام نفسه

ــــــــى العــــــــالم، وأهمهــــــــا مــــــــن حيــــــــث نيبــــــــال تتنــــــــوع صــــــــادرات  إ

، كــرراً زيــت النخيــل وجزيئاتــه وإن كــان م: ألهميــة النســبيةا

ط باســــــتثناء خيــــــو (خيــــــوط مــــــن أليــــــاف تركيبيــــــة أساســــــية 

، ســــــــجاد وأغطيــــــــة أرضــــــــيات أخــــــــرى مــــــــن مــــــــواد )الخياطــــــــة

ًا، نســــيجية، زيــــت فــــول الصــــويا وجزيئاتــــه وإن كــــان مكــــرر 

رها من السلع. جوزة الطيب والهيل . وغ

ن الـــــدول املســـــتوردة الهنـــــد  شـــــغلت ـــــى بـــــ  مـــــن املرتبـــــة األو

قيمــــــة  يجمــــــاإ مــــــن% 68.7نيبــــــال بأهميــــــة نســــــبية بلغــــــت  

ـــــام، 2019عـــــام   نيبـــــال الـــــدول املســـــتوردة مـــــنواردات   تل

 يمــــــن إجمــــــا% 10.3بنســــــبة الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة 

ي العام نفمن  الدول املستوردة قيمة واردات  .سهنيبال 

يمتـه استوردت اململكة العربيـة السـعودية مـن نيبـال مـا ق

ي عام   4نحو  .م2018مليون ريال 

(%)األهمية النسبية أهم الدول املستوردة

68.7الهند 

10.3ةالواليات املتحدة األمريكي

3.0املانيا

2.5تركيا

2.3اململكة املتحدة

كود 
املصدرةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

19.88اً زيت النخيل وجزيئاته وإن كان مكرر 1511

خيوط من ألياف تركيبية أساسية 5509
)باستثناء خيوط الخياطة(

8.02

سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد 5701
نسيجية

6.79

 زيت فول الصويا وجزيئاته وإن كان1507
مكرراً 

5.63

4.63جوزة الطيب والهيل0908

Source: COMTRADE ,ITC 
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نيبال من العالم واردات. 3

ى نيبال، أهم الدول املصدرة إ
م2019عام 

أهم واردات نيبال من العالم،
م2019عام 

ى نيبالأهم . 4 الدول املصدرة إ

ى  مــــن العــــالم نيبــــال قيمــــة واردات يبلــــغ إجمــــا  12.3 حــــوا

ـــى بـــذلك تحتـــل املركـــز  2019عـــام  يمليـــار دوالر أمريكـــ م، و

ى مسـتوى العـ 90الـ   الم، من حيث ترتيب املستوردين ع

.ي العام نفسه

ية ألهممن العالم، وأهمها من حيث ا نيبالتتنوع واردات 

روليـــــــــة والزيـــــــــوت املســـــــــتخرجة مـــــــــ:النســـــــــبية ن ، زيـــــــــوت الب

ية مـن ح ديـد أو املعادن البيتومينية، منتجات نصف من

ـي ذلـك ـر مخلـوط، أجهـزة الهـاتف ، بمـا  ف هواتـ. صلب غ

ى، للشــــــــــــبكات الخلويــــــــــــة أو للشــــــــــــبكات الالســــــــــــلكية األخــــــــــــر 

روليـــــــــة والهيـــــــــدروكربونات الغازيـــــــــة األخـــــــــر  ى، الغـــــــــازات الب

رها من املنتجاتاألرز،  .وغ

ن الـــــدول الهنـــــد شـــــغلت  ـــــى بـــــ يبـــــال املصـــــدرة لناملرتبـــــة األو

قيمـــة صـــادرات  يجمـــاإمـــن % 63.1بأهميـــة نســـبية بلغـــت 

ـــــــــا م، 2019لنيبـــــــــال ، عـــــــــام   املصـــــــــدرةالـــــــــدول  ن تل الصـــــــــ

قيمـــة صـــادرات  يمـــن إجمـــا% 15.7بأهميـــة نســـبية بلغـــت  

ي العام نفسهالدول  .املصدرة لنيبال 

ــــى نيبــــال مــــا قي متــــه صــــدرت اململكــــة العربيــــة الســــعودية إ

ى   ي قيمـــة صـــادرات الـــدول املصـــدرة % 0.6حـــوا مـــن إجمـــا

.م2019لنيبال، عام  

(%)األهمية النسبية أهم الدول املصدرة

63.1الهند 

ن 15.7الص

2.1إندونيسيا

2.1االمارات العربية املتحدة

1.3الواليات املتحدة األمريكية

كود 
املستوردةاسم السلعالسلع

األهمية 
النسبية

(%)

رولية والزيوت املستخ2710 رجة زيوت الب
البيتومينيةمن املعادن 

12.46

ية من حديد أو 7207 منتجات نصف من
ر مخلوط صلب غ

3.67

8517
ي ذلك  هواتف. أجهزة الهاتف ، بما 

للشبكات الخلوية أو للشبكات 
الالسلكية األخرى 

2.51

رولية والهيدروكربون2711 ات الغازات الب
الغازية األخرى 

2.31

2.18األرز 1006

Source: COMTRADE ,ITC 
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القسم الثالث

ن اململكة العربية السعودية    ونيبالالعالقات االقتصادية والتجارية ب

ت بعالقــــــــــانيبــــــــــال  تــــــــــرتبط اململكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية و 
ى بعض الحقائ، واعدة اقتصادية وتجارية  : قوفيما ي

ار قـــــدمت اململكـــــة مســـــاعدات إنســـــانية لنيبـــــال ملواجهـــــة آثـــــ
ـــــي عـــــام  م، وذلـــــك مـــــن خـــــالل جســـــر إغـــــاثي 2015الزلـــــزال 

ا طائرات حملت  9مكون من  ى مت طًنا " 190"من أكثـر ع
ن طــــن ــــا ثالثــــ مــــن  مــــن املســــاعدات اإلنســــانية املتنوعــــة م
تــــــــي الاألدويــــــة املختلفـــــــة املناســـــــبة لعـــــــالج بعـــــــض األمـــــــراض 

يالبنـــــى لــــدمار ظهــــرت نتيجــــة  مــــن  التحتيــــة للصــــرف الصــــ
ق املنـــاطلكـــل املســـاعدات الســـعودية وصـــلت الـــزالزل، وقـــد 

دي املتـــأثرة بإشـــراف كامـــل مـــن قبـــل الهـــالل األحمـــر الســـعو 
ي ي واالتحــاد الــدو لهيئــات  بمشــاركة الصــليب األحمــر النيبــا

.الهالل والصليب األحمر

م، 2019أكتــــــوبر ــــــي للتنميــــــة، وقــــــع الصــــــندوق الســــــعودي 
ـــي ) 112,500,000(اتفاقيـــة قـــرض بمبلـــغ  ريـــال للمســـاهمة 

تمويــــــل مشــــــروع إعــــــادة إعمــــــار املنــــــازل واملرافــــــق الصــــــحية 
ــــــي املنــــــاطق املتضــــــررة مــــــن الزلــــــزال  يبــــــال، بالنوالتعليميــــــة 

ن حكــــوم اململوذلــــك ضــــمن  كــــة إطــــار التعــــاون الوثيــــق بــــ
ه العربيــــــــة الســــــــعودية وجمهوريــــــــة النيبــــــــال، وبتوقيــــــــع هــــــــذ

ق حجــم املســاعدات املقدمــة مــن الصــندو وصــل االتفاقيــة 
ــــــى ــــــي نيبــــــال إ مبلــــــغ  الســــــعودي للتنميــــــة ملشــــــاريع التنميــــــة 

ي وقدره  .مليون ريال ) 565(إجما

ن اململكـة ون يبـال انخفض معدل حجم التبادل التجاري ب
م، كمـــا 2017م، مقارنـــة بعـــام 2018عـــام % 64.7بنســـبة 

.م2014مقارنة بعام % 62انخفض بنسبة 

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــعو  -حقـــــق امليــــــزان التجـــــاري  دية بـــــ
مليــــــون  41فــــــائض لصــــــالح اململكــــــة يقــــــدر بنحــــــو   -ونيبــــــال 

 133.3مقابــــــــل فــــــــائض يقــــــــدر بنحــــــــو  . م2018ريــــــــال، عــــــــام 
.م2017مليون ريال عام 

:حقائق عامة. 1
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الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

2014129125

2015112.5107.5

2016161155

2017138.7133.3

20184941
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ن اململكة العربية السعودي ة تطور حجم التجارة ب
ن  رة ب )م2018  -2014(ونيبال، خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى نيبال إ

ى  تطور صادرات اململكة العربية السعودية إ
رة  )م2018  -2014(نيبال، خالل الف

أهم صادرات اململكة العربية السعودية
ى نيبال، عام   م2019إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

م، 2018مليــــون ريــــال ســــعودي، عــــام   45نيبــــال نحــــو  

 127م، ونحـو  2017مليون ريـال عـام  136مقابل نحو 

.م2014مليون  ريال عام 

ية انخفضــــت قيمــــة صــــادرات اململكــــة العربيــــة الســــعود

ــــــــــى نيبــــــــــال ، عــــــــــام  مليــــــــــون ريــــــــــال  91م بمقــــــــــدار 2018إ

م، كــذلك فقـــد انخفضـــت 2017ســعودي مقارنـــة بعـــام 

.         م2014مليون ريال مقارنة بعام  82بمقدار 

انخفـــــــــــــض معـــــــــــــدل نمـــــــــــــو صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ــــى نيبــــال عــــام  عــــن % 66.9م بنســــبة 2018الســــعودية إ

.العام السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ـى نيبـال، ومـن أهمهـا ن بـوليمرات اإلي: السعودية إ ثيلـ

ن أ و ـــــــــــــــي أشـــــــــــــــكالها األوليـــــــــــــــة، بـــــــــــــــوليمرات البــــــــــــــــروبيل

ـي أشـكالها األوليـة، مـواد تلـوين  األوليفينات األخـرى، 

ي موضع آخ ر مذكورة  ر عضوية أو معدنية، غ ر ؛ غ

ــــــــى تلــــــــوين غيـــــــــر عضــــــــوي أو  مستحضــــــــرات تعتمــــــــد ع

معـــــــــدني، األقمشـــــــــة املنســـــــــوجة مـــــــــن خيـــــــــوط الغـــــــــزل 

وارض االصطناعية، املبيدات الحشرية ومبيـدات القـ

ات ومبيــــدات الفطريــــات ومبيــــدات األعشــــاب واملنتجــــ

رها من السل املضادة للنبات ونمو النبات، .عوغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
املصدرةاسم السلعةكود السلعةنيبال

نبوليمرات 3901 يةي أشكالها األول اإليثيل

نبوليمرات 3902 األخرى،  األوليفيناتأو  البـروبيل
ي أشكالها األولية

3206
ر  ر عضوية أو معدنية، غ مواد تلوين غ
ي موضع آخر ؛ مستحضرات تعت مد مذكورة 

ى تلوين غيـر عضوي أو معدني ع

األقمشة املنسوجة من خيوط الغزل 5407
االصطناعية

3808
املبيدات الحشرية ومبيدات القوارض 
ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب 

تواملنتجات املضادة للنبات ونمو النبا
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من نيبال

تطور واردات اململكة العربية السعودية، 
رة  )م2018 - 2014(من نيبال خالل الف

4
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من نيبالاململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

يبال بلغت قيمة واردات اململكة العربية السعودية من ن

ي  2018عام  مليون ريـال سـعودي، مقابـل نحـو  4م حوا

مليـون  ريـال عـام  2م، ونحـو 2017مليون ريال عـام  2.7

.م2014

ن ارتفعـــــت قيمـــــة واردات اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية مـــــ

مليـــــون ريـــــال ســـــعودي،  1.3م بمقـــــدار 2018نيبـــــال عـــــام 

مليــــــون  2م، كمــــــا ارتفعــــــت بمقــــــدار  2017مقارنــــــة بعــــــام 

.م2014ريال مقارنة بعام 

مــن  ارتفــع معــدل نمــو واردات اململكــة العربيــة الســعودية

.عن العام السابق% 48.1م  بنسبة 2018نيبال عام  

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ـــــي ألـــــوان : الســـــعودية مـــــن نيبـــــال ، وأهـــــم هـــــذه الســـــلع 

ـــــــــى  ـــــــــر مـــــــــن ثـــــــــاني أكســـــــــيد % 80محتويـــــــــة ع وزنـــــــــًا أو أك

، التيتـانيوم، سـجاد معقـود مـن صـوف أو مـن وبـر نـاعم

رهــا مــن ســجاد مــن صــوف أو وبــر نــاعم، خمليــة غيـــر  غ

رها من السلع .جاهزة، وغ

أهم واردات اململكة العربية السعودية
م2018من نيبال، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

ى  ر من ثاني % 80ألوان محتوية ع وزنًا أو أك
1أكسيد التيتانيوم

1سجاد معقود من صوف أو من وبر ناعم

رها من سجاد من صوف أو وبر ناعم،  غ
ر جاهزة خملية 1غ
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

  ،2015 ،2013( لألعوام الصادرات إحصاءات :الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، العامة الهيئة

.م)2018

  ،2014 ،2013( لألعوام الواردات إحصاءات :الخارجية التجارة إحصاءات لإلحصاء، العامة الهيئة

.م)2018 ،2017 ،2016 ،2015

ر تقدم اململكة« م،2015 يونيو 9 السعودية، األنباء وكالة   اإلغاثية املساعدات من طًنا190 من أك

.»للنيبال

 تمويل قرض اتفاقية يوقع للتنمية السعودي الصندوق « م،2019 أكتوبر 12 السعودية، األنباء وكالة

.»النيبالب الزلزال من املتضررة املناطق ي والتعليمية الصحية واملرافق املنازل  إعمار  إعادة مشروع

:  بيانات. 2

ي، البنك .م2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

.مComtrade، 2021 بيانات قاعدة املتحدة، األمم

.م2021 العاملية، التجارة مؤشرات ،ITC)( العاملية التجارة مركز 

:  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  Fact Book, 2021.
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